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BETHELNIEUWS 

wekelijkse brief 

voor de wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk)  

van de Protestantse gemeente te Vlaardingen 

website: www.ambachtoost.nl                     

                         opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl 

 

 

Bij de dienst van zondag 27 november  
Zondag 27 november vieren we de 1e advent. We steken de 

eerste kaars aan. 
In deze dienst lezen we uit de profetie van 
Jesaja. Hoop voor een vredevolle 

toekomst. Een tijd waar er geen wapens 
meer nodig zijn en deze kunnen worden 

gesmeed tot tuingereedschap.  
Van gereedschap dat de dood brengt tot  
gereedschap dat leven brengt.  

In deze dienst gaat pastor Annabell de 
Jong voor. Welkom om 10:00 uur.  

 

Gedicht Gedachtenisdienst 
 

Enkele regels uit het gedicht: 
 

Breng jij mij weg tot aan de brug? 
Ik ben zo bang om daar alleen te staan. 

Als we daar zijn, ga dan niet direct terug, 
maar wacht totdat ik overga en zwaai me na. 

                              Dan voel ik me heel veilig en vertrouwd.   (Toine Lacet) 
 

 
 

Afgelopen zondag werd het gedicht “De Brug” voorgedragen door Ym de Rover. 
Wilt u het nog eens terug horen en zien zonder het te moeten zoeken in de opname 

op kerkomroep of YouTube? 
Het fragment kunt u bij mij aanvragen, dan zal ik het u via e-mail toesturen. 

Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl 
 

Pastor of dominee nodig?  
Als u een pastor of dominee nodig heeft dan kunt u contact opnemen met pastor 
Annabell de Jong, zij is voorlopig het centrale aanspreekadres.  

pastor@ambachtoost.nl telefoon 06-58 91 11 35  

 

Vak C, anderhalve meter vak 
Al lijkt corona op zijn retour te zijn, we willen toch Vak C blijven handhaven voor 
mensen die nog graag anderhalve meter afstand willen houden. 

Het is het vak banken, voor de regietafel.        
We hopen u hiermee van dienst te zijn en u dit respecteert.   
Heleen Horsman    

https://www.ambachtoost.nl/
mailto:scriba@ambachtoost.nl
mailto:scriba@ambachtoost.nl
mailto:pastor@ambachtoost.nl
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Vervoer naar de kerk   
Wilt u hulp ontvangen bij het vervoer naar de kerkdiensten of meehelpen met het 
vervoer naar de kerk, neem dan contact op met Marianne de Wilt: 

mariannedewilt@ambachtoost.nl of tel. 010-434 35 88 
 

Actie voor de Vlaardingse Voedselbank 
Op zondag 4 december a.s. hebben we de  actie voor de 
Voedselbank.  Bij de ingang van de kerk staan kratten klaar voor 

onze maandelijkse actie. 
Dit keer willen we u vragen om een pak suiker. Meer dan één 
pak mag natuurlijk ook en is altijd welkom. We hopen dat u 

weer mee wilt doen en het tot een groot succes wilt helpen 
maken.  

Er worden momenteel in Vlaardingen meer dan 200 pakketten per week verstrekt.                                                                                                                                                           
De Voedselbank gebruikt de producten als aanvulling voor voedselpakketten en voor 

mensen die nog niet zijn toegelaten tot de Voedselbank maar wel dringend hulp nodig 
hebben.                                    
Zou het niet heel fijn zijn als we voldoende ophalen voor alle pakketten!                                                                

Zondag 6 november hebben we meer dan 140 potten jam van u mogen ontvangen. 
Dit aantal is mede te danken aan Ellen en Kees Haas van wie we 60 potten jam 

ontvingen.                       
Namens de Voedselbank Vlaardingen wil ik iedereen hartelijk danken voor de bijdrage. 
Om het mogelijk te maken dat iedereen die dit leest mee kan doen kunt u ook op 

zaterdag 3 december tussen 11.30 en 12.00 uur, of in de loop van de week wanneer  
iemand in de Bethelkerk aanwezig is, uw bijdrage afgeven. 

Hartelijk dank dat u mee wilt doen. 
Als u de Voedselbank met een gift zou willen steunen dan kunt u het overmaken naar 
rekeningnummer NL78 RABO 0310194660 t.n.v. Stichting Voedselbank Vlaardingen 

o.v.v. gift Voedsel voor de Vlaardingse Voedselbank, of naar de Wijkdiaconie 
Ambacht-Oost, rekeningnummer  NL18INGB0005344105 o.v.v. gift Voedsel voor de 

Vlaardingse Voedselbank.     
Jos van den Boogert, tel. 0638315155 

 

 

Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia 

Collecte afkondiging voor zondag 27 november 
 

Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in Colombia 
In de achterstandswijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel 
kinderen op in een onveilige omgeving met geweld en drugs(criminaliteit). Talloze 

kinderen helpen hun ouders na schooltijd op de markt of in de vuilnis.  
Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie, die deze kinderen allerlei 

activiteiten biedt en hen weerbaar maakt. 
De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om 
schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn. 

 
Het centrum is voor 100 kinderen en minderjarige jongeren een veilige haven te 

midden van een omgeving vol armoede, geweld en (drugs)criminaliteit.  

mailto:mariannedewilt@ambachtoost.nl
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Kinderen leren prachtige producten van papier maken (filigraan) en leren groenten 

verbouwen in de moestuin op het dakterras van het gebouw. Ieder jaar kunnen 45 
jongeren een koksopleiding van een half jaar volgen, waarin ze leren koken met 

gezonde Colombiaanse producten. De medewerkers leggen ook contacten met hun 
ouders, verzorgers, leraren. 

● 34 euro: een kind kan een maand activiteiten volgen 

● 1.650 euro: een jongere wordt opgeleid tot kok 

Steun dit werk via de collecte in onze kerk of maak een gift over op NL 89 ABNA 0457 
457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. kinderen Colombia. 
www.kerkinactie.nl/kinderencolombia 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persbericht 

Sam’s Kledingactie sluit zich aan bij #GivingTuesdayNL 
 

29 november 2022 is het GivingTuesday, een wereldwijde geefdag om samen meer 
goed te doen. 

Stichting Sam’s Kledingactie heeft zich bij dit initiatief aangesloten en wil tijdens 
GivingTuesday zoveel mogelijk kleding en geld inzamelen ten behoeve van de 
noodhulpprojecten van o.a. Cordaid en het Armoedefonds. 

Daarnaast is het doel om op deze dag zoveel mogelijk nieuwe vrijwilligers te werven 
die structureel of alleen tijdens de speciale voor- en najaarsacties kleding voor Sam’s 

willen inzamelen. 
 
GivingTuesday is een wereldwijde vrijgevigheidsbeweging en is sinds 2019 ook in 

Nederland actief via hashtag #GivingTuesdayNL.  
Deze dag is bedoeld als tegenwicht voor Black Friday en Cyber Monday, dagen die 

gekenmerkt worden door kopen en (zelf) hebben.  
Giving Tuesday staat juist in het teken van iets voor een ander over hebben. 
Gezamenlijk vieren we GivingTuesday met miljoenen mensen over de hele wereld die 

deelnemen aan deze wereldwijde geefdag.  
Als goede-doelenstichting steunt Sam’s dit initiatief van harte, omdat zij dagelijks zien 

hoe broodnodig deze giften in geld, goed en aandacht zijn voor heel veel mensen, in 
binnen- en buitenland. 
 

GivingTuesday werd in 2012 gelanceerd als een eenvoudig idee: een dag creëren die 
mensen aanmoedigt om goed te doen. In de afgelopen zeven jaar is dit idee 

uitgegroeid tot een wereldwijde beweging die honderden miljoenen mensen inspireert 
om te even, samen te werken en vrijgevigheid te vieren. Mensen tonen op veel 
manieren hun vrijgevigheid op GivingTuesday. Of het nu gaat om iemand aan het 

lachen maken, een buurman of een vreemde helpen, opstaan voor een probleem of 

https://www.kerkinactie.nl/kinderencolombia
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mensen waar we om geven, of iets van wat we hebben geven aan degenen die onze 

hulp nodig hebben. 
 

Wil jij bijdragen aan onze #GivingTuesday-actie? 
Kijk dan op www.samskledingactie.nl of op de social media kanalen van Sam’s 

Kledingactie. Hier lees je wat jij kunt doen, wat jij kunt geven. 
Voor meer informatie over GivingTuesday en #GivingTuesdayNL ga je naar 
www.givingtuesday.nl  

 
Elke daad van vrijgevigheid telt en iedereen heeft iets te geven! 

Wat geef jij? 

 

Krant    
Misschien heeft u het al gelezen: de 
Bethelkerk staat in de krant!  
Een mooi stukje in Groot Vlaardingen over 
het Bethelcafé en de Troostkantine. Ik wil 

hier even alle vrijwilligers bedanken voor 
hun creativiteit en inzet. Zonder jullie was 
het werk van de kerk niet mogelijk! Zonder 

vrijwilligers geen Bethelcafé!  
Bent u zelf nog nooit in het Bethelcafé 

geweest? Dan bent u altijd welkom - elke 
1e en 3e donderdag in de maand, vanaf 
14:30 uur.  
 

 

Bethelcafé 
Donderdag 1 december is weer Bethelcafé. 
Misschien wordt het wel extra druk, want de Bethelbodes gaan de 

kerstpost ophalen om ze dan bij u langs te brengen.  
 
 

Kinderkerstzang 2022       
We gaan het weer opstarten. 

Elke vrijdag tot de kerst gaan we oefenen 
van 14.45 uur tot 15.30 uur in een zaal 

van de Bethelkerk, o.l.v. Arlène 
Drenkelford. 
Voor limonade en wat lekkers wordt 

gezorgd, kinderen vanaf groep 3 zijn welkom! 
Graag opgave bij Marianne de Wilt, email j.wilt1@chello.nl of telefoon 0614726869 / 

010 4343588. We willen er weer een leuke middag van maken.                 
De kinderkerstzangmiddag is zaterdag 17 december om 16.00 uur. 
 

Scholen bezoeken de kerk 
Acht klassen van de openbare scholengemeenschap Vlaardingen bezoeken in de 

adventstijd een kerk. Ook in de Bethelkerk komen op 22 december 3 klassen.  
Rob van Mourik (jeugdwerker Vlaardingen) zoekt nog 1-2 mensen erbij die mee willen 
helpen. Dit zal met name bestaan uit het begeleiden van een groepje in en rond de 

kerk en open staan voor vragen die de jongeren hebben.  
Meer informatie en enthousiast aanmelden kan bij:     

jeugdwerkervlaardingen@gmail.com 

https://www.samskledingactie.nl/
https://www.givingtuesday.nl/
mailto:j.wilt1@chello.nl
mailto:jeugdwerkervlaardingen@gmail.com
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Koffieochtend en lunch   
Vorige week woensdag 17 november, koffieochtend met lunch. 
Zoals u ziet lieten een behoorlijk aantal deelnemers zich de stamppot goed smaken! 
 

   
 

 
 

Als je dan toch een kaartje stuurt…. 
Misschien herkent u het: zodra het vroeger donker wordt één of meerdere kaarsen 
aansteken. Het brengt gezelligheid en warmte in huis. 

In aanloop naar Kerst stuurt u vast ook kaarten aan familie en vrienden om hen het 
goede te wensen, een hart onder de riem te steken, te laten weten dat u aan hen 

denkt. 
Wat is er dan mooier om dat te combineren met een goed doel: Amnesty 
International, de organisatie die zich inzet voor mensenrechten. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op zondag 4 december zijn we aanwezig. Na de kerkdienst kunt u de vele kaarsen en 
kaarten bekijken en, hopelijk, iets kopen. 

Alleen….. we hebben geen pinapparaat. U kunt contact betalen of via uw mobiele 
telefoon.  

We hopen u te treffen. 
 
Amnesty International 

Ineke Nieuwstraten 
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                         SAVE THE DATE: Zet Ambacht in het licht  

 
Ambacht in het licht, zaterdag 10 december 18.30-20.30.  
We willen onze buurtgenoten vragen voor die dag hun tuin in kerstsferen te brengen. 

Het idee is om spetterend te beginnen in een duister maar bijzonder verlicht 
Goudhaantje, van daaruit in optocht vol lampjes, lampionnen en muziek door de mooi 
versierde wijk naar het Burg Bordesplein te lopen voor de ‘grande finale’ met 

ontsteking van de Wilhelminalantaarn, een gezellig muziekje en drankje.  
Zet het vast in de agenda’s en vertel het aan je buurtjes.  

Meer details volgen nog..  

 
 

 
We blijven met elkaar verbonden 
• Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en 

afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl 
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor 
hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen. 

• Via de website: www.ambachtoost.nl  
• Via Facebook @BethelkerkVld, twitter @BethelkerkVld en Instagram 

@bethelkerk_vld 

           
• Via ‘Onderweg’. 

 

 
Donderdagactiviteiten 
Overzicht van alle donderdag-activiteiten:  

1e donderdag: Bethelcafé 
2e donderdag: Troostkantine 

3e donderdag: Bethelcafé 
4e donderdag: geloofsgesprek, 22 december,  

                                             26 januari, 23 februari en 23 maart 
 
 

 

mailto:scriba@ambachtoost.nl
https://www.ambachtoost.nl/
https://www.facebook.com/BethelkerkVld
https://twitter.com/home
https://www.instagram.com/
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Agenda: 

 
Zondag 27 november  
Dienst – Annabell de Jong   10.00 uur 
Maandag 28 november 

Klussen rond en in de kerk   09.00 – 12.00 uur 
Donderdag 1 december 

Bethelcafé      14.30 uur 
Zaterdag 3 december 
Oud papier Goudenregenstraat    09.00 – 12.00 uur 

Zondag 4 december 
Dienst – ds. Edwin de Jong   10.00 uur  

 

 
Gedicht van de week 
Wilt u ook een mooi gedicht of tekst met ons delen?  

Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl  
 
 

 

Advent  (Kathleen Boedt) 

 
Wanneer duisternis 

donkerte geworden is 
in je huis en in je leven 

dan is elke vorm van licht welkom. 
 
Wanneer lucht somber dreigt 

maar een ster het nachtdonker verkleint 
dan is er hoop. 

 
Groeiend licht 
dat kaars na kaars 

beetje bij beetje 
gestadig en zeker 

het grijsgrauwe verdrijft, 
wanneer je de broze vlam 
behoedzaam omarmt. 

 
Smeulend vuur gaat weer branden, 

vonken slaan gensters 
weinig in aantal 
klein in grootte 

sterk in kracht 
doen ze nieuw leven ontstaan. 

 
Licht toelaten 
licht aansteken 

om hoop te geven 
en leven te delen, 

dat is Advent. 
 

mailto:scriba@ambachtoost.nl

